Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“).
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/000570
a) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Malé
veterinárne krematórium, B. Bystrica – Senica“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa
§ 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej
činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
„Malé veterinárne krematórium, B. Bystrica – Senica“
Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Senica
Parcelné čísla: KN C: č. 397
Predmetom realizácie zámeru je osadenie spaľovacieho
zariadenia ako technologickej súčasti Veterinárneho
krematória pre malé zvieratá chované v záujmových a
domácich chovoch. Veterinárne krematórium bude založené na
zneškodňovaní biologického materiálu formou spaľovania. V
prevádzke bude vykonávaná len individuálna kremácia
uhynutých zvierat do hmotnosti 100 kg. Krematórium bude
slúžiť širokej verejnosti. Zvieratá budú do krematória
preberané priamo na mieste od smútiacich alebo budú
dovezené od ambulancií zmluvných veterinárov. Do doby
kremácie budú umiestnené v chladiacom boxe. Spopolnenie
podľa požiadavky bude predchádzať smútočný obrad.
Kremácia zvierat bude prebiehať len po jednotlivých kusoch.
Spaľovacia komora bude pri menších zvieratkách riešená
sektorovým rozdelením. Hromadné spaľovanie nebude
vykonávané. Zvieratá budú uložené výlučne v papierových
alebo drevených obaloch – rakvách. Spracovaný popol bude
uložený do urien, v ktorých bude odovzdaný majiteľovi.
Majiteľ si popol v urne odvezie zo sebou alebo mu bude
doručený doručovaciou službou.
Eva a Ján Šebeňoví, Cerovo 193, 962 52 Cerovo
IČO: fyzická osoba, bez IČ

b) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o EIA, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie dňom 16.05.2017 doručením zámeru navrhovateľom.
c)

Informácie o zámere k navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:

- Povolenie činnosti podľa zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. - Vydanie súhlasu na inštaláciu
technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečistenia ovzdušia a na
ich zmeny ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č.
137/2010 Z. z. o vzduší
- Povolenie činnosti podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. Regionálnej
veterinárnej a potravinovej
- Uvedenie priestorov do prevádzky podľa zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného
zdravia č. 355/2007 Zúz.

e)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.
f) Podľa § 23 ods. 3 zákona o EIA dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
zámeru navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a
miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručení.

g)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 21 dní od jeho zverejnenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

-

-

Okresný úrad Banská Bystrica
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

h) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje, že
podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Banská Bystrica,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica.

